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RECTIFIGATIE

Op eén en twintig juni tweeduizend zeven
verscheen voor nnij, mr Theodorus Hubertus Johannes María op de Laak, nstsrb {s **
Budel" gemeente Cranendonck:
de heer Joannes Petrus van den Ulrittênboer, planned change agent en voorzitter -
van de "lntermediaire stichting van de Universele Verklaring van de Rechien van de *
Mens", tevens eigenaar van de eenmanszaak'Audio-Rarities", volgens zijn verklaring
geboren te Mierlo veertien mei negentienhonderd vijf en vffiig, woonachtig ten adres *
Kastanje 28,5731 NK Mierlo, van Nederlandse nationaliteit, ongehuwd en nooit
gehuwd geweest en niet geregistreerd of geregistreerd geureest als partner,
legÍtimatie: paspoorl nummer NF8802866.
De voormelde stichting is statutair gevestigtd te Geldrop, en is ingeschreven in het ---
register bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuidoost Brabant te -*-----
Eindhoven onder dossiemumrner 4'1092925, de stichting is geregistreerd met het -.-_
adres op het woonadres van Joannês Petnus van den Wittenboer, waar ook de ---*---
eenmanszaak op is geregistreerd, deze eenrnans is bekend bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Zuidoost Brabant te Eindhoven onder dossiernummer -
1VO94220.
De cornparant verklaarde dat hij een eerder gedane "onder ede verklaring van ---*-
zestieT iu li tweed uizend vier'tuil rectificeren"
De cornparant rectificeert het navolgende:
De partijen:
ía|.Hoofdpartii. de publiekrechtelijke rechtspersoon Staat der Nederlandsn, -_*,----
Binnenhof 19, Den Haag, "N.L.", waarbij de publiekrechtelÍjke rechtspersoon de -----
Nederlandse staat niet in de specífieke bestuurstaak heeft gehandeld, maar in de **-
ondernemersac'tiviteit, public relations, en de wetenschap, bestaat er geen voldoende -
grond haar anders te bejegenen dan privaatrechtelijke rechtspersonen die dezelfde of
vergelijkbare activiteíten venichten.
2a).HooÍdpartij. Eenmanszaak Audio Rarities, Kastanje 28,5231 NK, Mierlo, "N-L-", --
directeur J.P. van den Wttenboer die op uÍtdrukkelijke uitnodiging van de Staat der
Nederlanden I'Ministerie van Economische Zaken ín Den Haag" een rechtsvefiouding
ís aangegaan voor'ïair use only" mel het project "Hitlefs lnferno" in verband met -**
zakendoen in Japan in negentienhonderd acht en negentig, door de Nederlandse *--
ovenheid in verband met vierhonderd (400) jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland
en Japan" Op één en twintig september negentienhonderd acht en negentig"spreekdagen" zijn door Audio-Rarities.de heer J.P. van den Wittenboer ten adres van
het Ministerie van EconomÍsche Zaken persoonlijk en mondeling de
licentievoorwaarden voor'ïain use only" met het Hitle/s infemo"project grondig
besproken. Gespnoken is met Mr. Hendrik E.C" Koets. Er ís geen schriftelijke'ïair use -
only-agreemenf'vastgelegd tussen de Staat en Audio-Raritíes, wel is een schrifrelijke -
bevestiging door de Nederlandse Staat op veertien december negentienhonderd achl -
en negentig, vanuit Tokio, Japan verzonden, waarin de mondetinge afspaak van één *
en twintig september negentienhonderd acht en negentig en wat besproken is, kort **
samengevat ís bevestigd. De Staat heefi zich vrijwillíg zetf partij gekozen.
3a!.Secondiare-partij. De privaatrechtetijke rechtspersoon de Stichting Intermediary -
Foundation of the universal Declaration of Human Rights, Kastanje 28, srg1NK, ---_-
Miedo, "N.L.", voorzitter J.P. van den wittenboer. Als exclusieve intemationaal .--_--
licentiehouder'ïair use onlt'' over het wed< Hitle/s Inferno, door Audio Rartíes LPA *-
2445 USA, nineteenhundred fourty five, World-War ll, werkzaam tevens als -------*
intemredíair, wetenschappeÍijk, mensenrechten. ---_.-_---_-_
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4a).Secondiare-partij. de publiekechtelijke rechtspersoon Zuid-Duitse Deelstaat --*-
Freistaat Bayern, Duitsland, Alexandera Strasse 3, 80538, Miinchen, Deutschland. Als
algerneen auteursrechthouder over het werk "Hitler's Infemo". Kontrollratdirektive 50. .-
5a).Secondiare-paÉij" de publiekrechtelijke rechtspersoon de Amerikaanse auteurs --

en muziekrechtenorganisatie The Harry Fox Agency Inc,, New York U.S.A., 771 Third -
Avenue, New York, 10017 USA, vertegernvoordigd door Frank S. Rittman in de functle
van International Business Administrator, die zich laat vergezellen door Edward
P"Murpy en Yoshio Inomata. Aangaande het verstrekken van een schrifrelijke -**-:-
intemationale exclusieve-licentie "Hitlefs Infemo" voor'ïair use only", datum aÍgifte **
licentie zeventien auguslus negentienhonderd vijf en negentig.-
Voolwaarden en condities "fair use onltr" voorwetenschappeliik en bibliotheek -
gebruik"
Hitle/s lnfemo is een wed< van letterkunde, wetenschap of kunst, hetwelk bestaat uit -
afzonderlijke werken van líederen en toespraken uit het tijdperk HÍtler Duitsland in een
door de maker Audio Rarities (USA) in een logische anti-fascistische vorm aan ------
elkander in de Engelse taal gesproken cornmentaar in negentienhonderd vijf en veertig
in de U$A, het einde van de Tweede Wereldoorlog, hierbijwordt, onverminderd het -*
auteursrecht op ieder werk afzondedijk, als de maker aangemerkt Audio Rarities (USA)
degene, onder wiens leiding en toezicht het totale werk is tot stand gebracht. Het *-*-
auteursrecht over de Duitse toespraken en geluidsopnames door Adolf Hitler en
NSDAP -bij overdracht door de geallieerden na negentienhonderd v$f en veertig
berusten bij de Zuid-Duitse deelstaat Freistaat Bayem, en de nederlandse versies van
loespraken en liederen van de NSB bij de staat der Nederlanden. Hierbij is in het geval
van het werk "Hitlefs Infemo" het totale auteursrecht in eigendom van Freistaat
Bayem, het doel hiervan is onn misbruik onder controle te kunnen houden door de -*-
staat en strafbaar te stellen in verband met het ondeskundig gebruik van toespraken, -
liederen, afbeeldingen en gedragingen die na negentienhonderd víjf en veertig na de -
val van het Derde Rijk bewezen en ernstig fout waren bevonden door het Tribunaal in -
Neurenberg" Zorel de hedendaagse Duitse vrret-en regelgeving {Duitse grondwet) -*-
alsmede de Amerikaanse en Nederlandse wet- en regelgeving alsmede Europese en -
Intemationale Verdragen maken uitzonderingen voor het gehuiken van materialen _*
voor historische, wetenschappelijke en educatieve doelstellingen voor gebruik door *-
bibliotheken en op scholen, studie of gebruik door wetenschappers, (ïltle 17, United -
States Code). Bij het auleursrecht moet nog iets anders worden onderscheiden en wel
het zogenaamde persoonlijkheidsrecht droit moral door Audio Rarities (USA). Het -*
persoonlíjkheidsrecht van de auteur van het werk gaat nimmer teniet. Dit recht moet *-
alzo beschouwd worden als een absoluut en exclusief zelfstandig recht, staande naast
het auteurschap" Uit het een en ander volgit, dat het persoonlijkheidsrecht
onaftankelijk van het auleursrecht een zelfstandig, niet overdraagbaar recht vormt. Als
de toespraken en liederen in negentienhonderd vÍjf en veertig op rechtmatige manier -
zijn verzarneld, hetgeen uit onderzoek is gebleken en moet worden aangenomen, heeft
Audio Rarities (USA) het exclusieve recht de plaat "Hitle/s lnfemo" in eigenbeheer te -
vermenigvuldigen en te verspreiden- Het droit moral kan na overtijden van de maker ---
worden uitgeoefend door degenen die hij daartoe bij uiterste wilsbeschikking heen '.*
aangewezen" Zonder uiterste wilsbeschikking door de maker zelf afgegeven, of bij -*
ontbreken van informatie over de makelalleen mogelijk met een schrifielijke licentie --
door de auteursrechtenorganisatie.lntermedíary Foundation of the Universal ---*--
Declaration of the Universal Declaration of Human Rights, postbus 324, 5660 AH, -----
Geldrop Nederland heeft sinds negentienhonderd vijf en negentig bij schriftelijke
licentie door de Amerikaanse Auteursrechten organisatie'The Harry Fox Agency InC' -
in New York USA, te gelden als exclusieve licentiehouder op het mogen beheren en -
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internationaalverspreiden van het intellectueel & mechanische eigendomsrechten -*--
"flitlefs Inferno", hiernaast kunnen bibliotheken, archÍeven, musea als niet-exclusieve
licentiehouders fungeren en wetenschappe$-agreementen verstrekken aan -----_*
onderzoekers. Het op de geluidsdragers vastgelegde materiaal is gegarandeerd ----
authentiek. Het werk "i-litle/s Inferno" is gegarandeerd geen nazisme of neo-nazisme.
Het is een getuigenis over de holocaust. De.iuridische afhandeling over de
auteursrechten en o\rer het werk zijn in negentienhonderd negen en negenlig en -----*
daarna cp zestien julitweeduizend vier met een titel "ln naam der Koningin" notarieel -
vastgelegd bij Notariaat op de Laak, Gapucijnerplein 38, Budel Nederland. Het wer{< is
verder geregistreerd Ínet een registratienummer bij de Belastingdiensl "registraiie en --
successie" ín Nederland- Op één maart negentienhonderd negen en tachtig traden de
Verenigde Staten toe lot de "Elemer Conventie ", een tussen een aarïtal staten
gesloten verdrag, (Bemer Conventie, gedeftnieerd onder sectie 101 van ïtle 17,United
$tates Code) waarbij het adeursrecht van onderdanen van elk van de deelnemende -
Staten beschermd wordt in alle aangesloten Staten, waaronder ook Nederland. --..--
Slichting Sternra is de Nederlandse zusierorganisatie van de Amerikaanse
auteursrechtenorganisatie The Harry Fox, Inc New York. Vervaardigde opnamen yan -
uitzonderlíike documentaire waarde naast andere items mogen in officiéle archieven -
worden bewaard. Hitlefs Inferno is opgenonnen in de USA, bij de Universiteit van ------
Kansas City, Missouri, in de Miller Nicols Library,en maakt deel uit van een
wetenschappelijke venameling van items over de holocaust onder de rubriek"Sttzanne Statland Collec{ions in Holocaust Studies" a bibliography of research
materlals
Toegelateni hetgeen in overeenstemming is met de wettelijke en de morele norm rnet
hetgeen naar de regels van het maatschappelíjke verkeer redelijkenadjs geoorloofd ís -
met inachtneming van Artikel 25 A W en title 17 United States Code, in combinatie met
in kracht rechtsgeldige Europese en Intemationale Verdragen {Bemer Conventie, _-_
WIPO- Verdragen, Rorne Conventie, TRIPS agreement van World |rcdg --
Organisation), InternationaalVerdrag ínzake Economische, Sociale en Culturele
Rechten, waarin de auteursrechten van wetenschappers en de beoefening van de **
wetenschap, mensenrechten zijn geworden, waar individuele aangesloten---
Staten aan z$n verbonden.
Verbogen: in het algemeen iedere gehele oÍgedeeltelijke mechanische ovemame, ---
bewerking of nabootsen inbreuk op intellectueeÍ eígendom in gewijzigde vorm voor een
ander doel of een daadwerkelijk verschil vertonen dan het oorspronkeliike doel door de
maker zelf verkozen, alle produkten die niet in overeensternming zijn met de wettelijke
en de morele norm, en alles wat met hetgeen naar de regels van het maatschappelijke
verkeer redelijkenrvÍjs niet geoorloofd is en als redelijkerwijs aannemelijk is, dat ook de
maken die inbneuken zou hebben afgekeurd; ten gehore brengen of yertonen in het -*
openbaar, iÍlegaal verspreiden van produkten of mísbruik van gedachtengoed,
negativisme, obsceniteit, obscurantisme;gebaren, uitdrukkingen, ernblemen
geschiedvervalsing; muziek gezongen en gesproken alsmede instrumentale ------*-
bewerkíngen, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige ---
wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats
en tijd toegankelíjk zijn, hierbij inbegrepen omroepuitzendingen, sportevenementen, al
dan niet per kabel satellte, en intemettransrníssies,-
lndÍen aan twee of meer personen een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde
werk toekomt, kan, tenzij anders is overeengekomen. de handhaving van dit recht door
ieder hunner geschieden. De $taat de monopoliehouder over het vervolgen van ----
strafbare feiten in overeenstemming met wat hierover is vastgelegd i6 -.--...-*-
negentienhonderd vijf en veertig door de geallieerden controleraad op grond van de --



í:

wetgeving ler voorkorning van nationalisme en militairisnne van de Tweede
Wereldoorlog "kontrollratdirektive 50il. _._-
De volgende partiien ziin aanwezig.**--
Bij de ondertekening van deze notariële reclificatie zijn de volgende partijen aanwezig.
J.P. van den Wittenboer in de functie als directeur Audio-Rarities en in de functie als -
Voorzitter van Intermedíary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights.
De overige partijen z'ljn niet in penoon vertegenwoordigd bÍ de ondertekening van de -
rectificatie van de notariële sffig.-
Originele schriftelijke bevyijzen zullen aan de akte worden gehecht, wanneer niet *-
origineel zalworden aangegeven dat het een kopie of een print betreft Onder de -_-*-
odginele aanheclfiingen zit ook een "originele Kiezercpas voor de verkiezingen voor --
Provinciale Staten Noord-Brabant die gehouden is op zeven en twintig 632fi ---_**
tweeduizend zeven" De kiezerspas was bsternd voor de heer Joannes Petrus van ---
den Wrttenboer, adres Kastanje 28,5731 NK, Mierlo, waarbij door hemzelf de volmacht
aan de Voorzitter van de Stichting Intermediary Foundation of the Universal
Declaration of Human Rights is afgegeven op de kiezerspas oÍn te gaan stemmen. Het
stemrecht is een grondrecht,en dat moet hoog worden gehouden- De burgerij is vrij om
de eigen mening te geven over de volksvertegenwoordigers" Gezien de verklaring **
onder ede in de notariële akte de dato twee en twintig luni negentienhonderd vier en -
negentig, kan níet vrrorden uitgegaan van een democratie, maar is sprake van een -_*
schi.lndemocratie" Er is Seen stem uitgebracht. Er zal eerst een integraal -_*'_---
parlementair openbaar onderzoek moeten geschieden naar de toestand van de
rechtsstaat en de democratie. De bewindsman Hirsch Ballin die zijn kabinetszetel ----
verloor doon de |RT-affaire in negentienhonderd vier en negentig (verwijs ook naar --
notariële akte van een verklaring de dato één en twintig januari negentienhonderd vier
en negentig), die aftrad als minister van justitie omdat de Tweede Kamer hem had --*
verboden verdere bemoeienis te hebben met de anrare criminaliteit, deze bewindsman
die later in tweeduízend zeven wederom de post van "rninister van justitie" mag ----_-*
bekleden onder Balkenende, heeft nu kennelijk de opdracht om onderzoek te *-----
venichten naar de misdaadorganisatie waar hij zeff lid van is " Kabinet Balkenende lV'
ln rubriek "150'van akte notarieel "in nsam der koningin" de diverse boekwerkjes met --
bewijzen en brieven van Audio-Rarities en de Stichting, zijn thans digitaalvastgelegd -
op een DVD-rom, met actualisering tot en mettweeduizend zeven inbegrepen. Op de -
DVD-rorn zijn daarnaast extra opgenomen een complete website door de sqeisle _*--
databank Nederland, in Huizen, Noord-Holland, "N.L.", en een rapport In -*---
pdÍbestandsformaat "naboek 20e editie 2006" door l-|.M. Walker uit Berlicum en --_--
Stichting Werkgroep negentienhonderd zeventig, in Tilburg, "N.L". De DVD-rom en de
inhoud hiervan alle aanwezige stukken maakt thans onderdeel uit van de notariêle -..
rectificatie.
De rubrÍeken "15 en 16" immateriële of naamschade. Door de Staat der Nederlanden -
het rnondeling agreement "fair use only" Hitle/s Inferno te hebben geschonden op een
of meer keren en I oÍ tijden en I of data. Te concretiseren in een geldvordering. *----
Wordt de echtheid van deze autlrentieke akte en de titel betwist. Wanneer een --
gerechtsdeurwaarder kornt met een betekende grosse, waarvan de echtheid en / of *
onjuístheid wordt betwist. De gerechtsdeunvaarder dient dan zijn opdrachtgever aan te
spreken en vervolgens dient de opdrachtgever de $taat der Nederlanden waartegen -
de grosse is betekend te benaderen voor verificatie van de echtheid en onjuistheid" --
Wordt de echtheid en / of onjuistheid van een authentieke akte betwist; dan vermeldt *
artikel. 159 lid 1 Rv:een geschrift dat het uiterlijk heeft van een authentieke akte,geldt -
als zodanig behoudens bewijs van het legen6lsel.*--
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Algemeen geldt, dal het tegenbewijs tegen de authentieke akte drukt op degene die --
haar onjuistheid en / of valsheid beweert, ín een speciale 'Valsheidsprocedure" bij de -
civiele rechter. Bij deze notariële akte met de titel geldt, dat deze procedure voor de -
civiele rechter absoluut en alleen in cornbinatie van een openbaar parlelDgntait:-
onderzoek naar het rechtssysteem volgt, met horen van alle getuigen onder ede. In ---
een "valsheidsprocedure" worden de notar!ële akte van een verklaring de dato éón en
twintig januari negentienhonderd vier en negentig en notari,êle akte onder ede de dato
twee en twintig juni negentienhonderd vier en negentig ondeÍdeel van één lolslg ---*_*
valsheidsprocedune op alle akten.
Artikel430 Rv" Geeft algemene regels, voor grossen van excecutoriale ttels sn ds -_-
betekening daarvan, voordat zíj ten ufuoer lcunnen worden gelegd.
De kracht van het schriftelijk bewijs is in de oorspronkelijke akte (minuutakte) gelegen.
Grossen en gehele afschriffen van een authentieke akte die volgens de wettelijke ---
voorschrifien moeten worden bewaand" leveren, wanneer z$zijn afgegeven door een --
daartoe bevoegde ambtenaar (in dit geval de notaris) hetzelfde bewijs op als de
oorspronkelijke akte.
Problemen met het vinden van een gerechtsdeurwaarder door de opdrachtgever.
Problemen bij het bereid vinden van een gerechtsdeurwaarder yoor het uitvoeren van -
de opdracht "ministerieplichf'kunnen zich voordoen. Te denken valt van hsf n6sr" ---_
elkander en op elkander afschuiven van de opdracht. Daarbij moet opdrachtgever ----
eerst alle gerechtsdeunraarders in Den Haag schriftelijk benaderen om daarna zich te
kunnen richten tot de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechts6lgurwa4pclsrc -.-*-
KBvG, postbus:1Z, 3740 AA in Baam. Uiteindelijk moet via de Tweede Kamer 6ls --_-
ministeriële verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie worden geactiveerd om --
ambtshalve een gerechtsdeunrvaarder aan te wijzen die de opdracht moel uitvoeren. --
De ministervan justitie heeft de taak algemeen te zorgen dat de rechtsbedeling ---_-
behoorl$k kan functioneren. Men spreekt wel van apparaatzorg" Verder te denken vail
{gezien de aard en de opstelling door de Nederlandse Staat (de goodwill-belangen), -
dat de $taat de status quo zal handhaven zo lang enigszins mogelijk is, en zich
daarorn om die reden van geen enkele Wet, Verdrag rekenschap en verantwoording --
zalgeven--
De g€constaberde feiGn. Op datum zeventien augustus tweeduizend vijf is het ---*
Duitse volkslied gezongen ten gehore gebracht via de ïV -omroep SBSG om acht *-*-
(20.00) uur, voorafgaande aan het voetballnterland Nederland tegen Duitsland in ----
Rotterdam, daama is op daturn vijf april tweeduizend zes het Duitse volkslied
instrumentaal {kort in een reclame van Achrnea) ten gehore gebracht via TV -omroep -
NOS Nederland 1, voor het (acht) 20.00 - uur journaal, daarna is op datum zeven april
tweeduizend zes het Duitse volkslied ínstrurnentaal (koft in de reclame van Achmea) -
ten gehore gebracht via TV-omroep RTI-4 voor het (half acht)19.30- uur joumaal. --*--
Verder is sprake van over langere periode plegen van negativisme en
wetenschappelijke sabotage onder hoofdverantwoordelijkheid van de Nederlandse --
Staat gericht tegen de stichting, Audio-RarÍties met het Hitle/s Inferno project,verwÍs -
naar rubriek "í5"DVDrom. Verder: Nederlandse $taat laat het toe datZii door derden -
als AdoÍf Hitler op Intemet is geportretteerd, in de vorm van een (ex)-minister van --*-
Justitie die thans de post bekleed van minister van sociale zaken mr. J.P.H. Donner --
met "hitlerkapsel", en een procureurgeneraalJhr. Mr. De Wijkerslooth de Weerdesteijn
als'Adolf Hitle/'die het ondenuerp discriminatie ín zijn takenpakket heeft,afgebeeld --
met een "hakenkruís" op het hoofd en met "Hitlersnof'. De Nederlandse Staat laal dit *
ondanks de bekendheid met de websltes en de bekendheid wie achter deze websites -
zÍtten, (de heer K"H de Werd en Stichting Sociale Databank Nederland,R.M. -__.*-
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Brockhus), bewust voortbestaan. De bewijzen zijn te vinden op de DVD-rom in rubriek"15". Er zijn door die derden K-H, de werd inmiddels zestigduizend (60-000) +.mails --
hiervan intemationaal verzonden.
Dat er fussen de hoofdpaftijen de Staat der Nederlanden en Audio-Rarities {kamer van
Koophandel: 17090220) een rechtsversvenhouding bestaat oÍ heeft bestaan niet in -*-
specifieke bestuurstaak, uithoofde van'ïair use only'"'l-litleCs Inferno" Audio Rarities *
LP A2M5, uithoofde waarvan de schuldenaar nog iets van de Staat der Nederlanden
had te vorderen, nu te vorderen heeft of nog in de toekomst te vorderen zal krijgen in -
verband met schenden afspraken / overeenkomst.--
Gevorderd wordt Voor naarnschade en omzetderving een geldbedrag van twintig -
milioen euro {€ 20.000.000,00}, hierbi.i op te tellen de wettelijke rente jaarlijks, e)dra --
de bedragen per overtreding tol een maximum per jaar. executie en
administratiekosten.
van de schuldenaar.
Verbeurd zullen worden. Bij het ten gehoren laten brengen van Duitse volkslied of -*
andere zaken zonder vergunning die zich butten het referentiekader'ïair use only" .*
vallen), op Nederlands grondgebied en / of het zich op internet als Adotf Hitler laten -*
afbeelden op de website van K.H. de werd casu quo sociale Databank Nederland, --
R-M. Brockhus, of via een andere manier, (bij Ministerie van Justitie bekende websites
,en regelmatig bezocht door ministerie van Justitie). Letterlijk van de website van de -
sociale Databank Nederland, crt*r: GEEN AANKLACHT. Justitie zal geen veruotging
ínsteÍlen wegens snaad tegen Karet de Werd, terwijl hij toch minister van Justitie mr. *
J.P.H- Donner en de vaarzitter van het callege van píocureursgeneraal mr. J.p. de -
w$kersloath als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet.Het ministerie liet via
vaodichter lva Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. llsf is clsTs -
persaon enkel en atleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet -
aan mee." {De ïelegraaf van achftien oktober tweeduizend die), einde crÍaat. Bedrag
tienduizend euro (€ Í0.000,001 per overhedinq per constaterinq per keer per .*
iedere nieure data op de kalender, oplopen tot een getdbedrag maximum yan --
twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) per jaar. Buiten beslag vallen goederen voor ----
openbare dienst van de Staat,artikel 436 Burgerlijk Wetboek.--*
Voor beslag ziin vatbaar. Bedragen bestemd voor educatieve en wetenschappelijke -
doelen tot een maximum van honderd duizend euro {€ x00"000,00)- De marktwaarde -
(in geld) afgeschreven en verouderd materieel Landrnacht, Marine en Luchtmacht die -
niet meer voor de openbare dienst van de Staat díenen. Deze zaken kunnen zonder ---
lirniet worden beslagen indien niet aan de betekening, van het bevel van 6ls *---_
gerechtsdeunrvaarder wordt voldaan door de Nederlandse Staat. Verder kan beslag --
worden gelegd op roerende zaken die níet bestemd zijn voor de openbare dienst van ,
de Staatoude metaÍen, afgeschreven compulers, afgeschreve
kantoorinventaris,sloopmaterialen uit gebouwen van de overheid die na verbouwingen
vrijkomen en die op de dumphandel te verkopen zijn, alles waar enigszins een
geldbedrag aan toe te kennen vatt. Verder alle roerende en niet roerende zaken die *-
niet onder de openbare dienst vallen met ínbegrip van derdenbeslag op tegoeden ---
onder de Nederlandse Staat díe níet te kwaliÍiceren vallen voor openbare dienst.
Het lotaalbedras van de schuldvorderinq. twintig mitjoen euro (€ 20.000.000,00) ----
met biitelling van veertig duizend euro {€ 40.000,00) voor viermaalgeconstateerde -*-
overtredingen, maaK Totaal bedraq twintig miljoen veertig duizend euro ----------
(€ 20_040.000,001.
De volgende stukken DVD-rom, brieven,

Alle daaruit voortvloeiende kosten komen geheelvoor rekening ---

gehecht.
licentie zullen aan deze akte wolden --,--



íb. De oniginele brief door de Nederlandse Staat "Royal Netherlands Ernbassy" Tokio,
Japan, datum veertien december negentienhonderd acht en negenlig, inzake het --.__
werkbezoek van één en twintig september negentienhonderd acht en negentig, de ---
rnondelinge bespreking van de voorwaarden voor "fair use only" ten Minislerie van --
EconomischeZaken in Den Haag metAudio- Rarities.
2b. Kleurenprint van de uitnodiging door Ministerie van Economische Zaken "speciale

spreekdagen voor genodigden" Zakendoen in Japan, gericht aan Music Company **-
Intemational, J.P. van den l/fittenboer is (Audio.Rarities). Contact inzake verwerking -
van de uitnodiging, EVD, Lucy Wentholt.
3b. De originele brief "licentie" door de Amerikaanse auteurs en muziekrechten ---*
organisatie Harry Fox Agency Inc, New York USA, zeventien augustus
negentienhonderd vijf en negentig, inzake Hitle/s lnfemo project.
4b. De originele brief door de DCO Bestuur en Onderwijs Commissie van Juslitie van -
de Tweede Karner, Den Haag, daturn veertien september tweeduizend zes, kenmerk -
"Hitlefs lnferno"
5b. De originele brief door Koninklijke Notariéle Beroepsorganisatie, achttien december
negentienhonderd acht en negentig, kenmerk: BRF 51.04JHikk, verwijs naar rubriek *
"20" akte notarieelzestien juli tweeduizend yier "ln naarn der Koningin".
6b. De originele brief door de Hoge Raad der Nederlanden van vier januari -_.----
tweeduizend zeven, inzake reageren op het veaoek de onechtheid of valsheid van de
notariële akte van twee en twintig juni negentienhonderd vier en negentig te bewijzen -
of kunnen aantonen, kenmerk 73 91 /SvdO/rk
7b. DvD-rom door Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human ----
Rights en Audio-Rarlties, met de stukken en getuigen onder rubriek "lS" aangevuld en
onderdeel van deze rectificatie.
8b. De originele Stempas voor de provinciale staten Noord-Brabant, kieskrinE 1 -*-

{'s-Hertogenbosch), om te stemmen op zevên maart tweeduizend zeven, in Gemeente
Geldrop en Mierlo, waarbij J.P. van den \tVittenboer de Vooziter van lntermediary -_.
Foundation oíthe UnÍversal Declaration of Human Righls, volmacht geefr de slem uit -
te brengen. Kaartnumme r:177 1 A161 I 13
In het hoofd van dezê akte de woorden "ln naam der Koningin", uiWoerbaar bij -
voorraad, tenzij de scbuldenaar de combinatie de vordering, de titel, de akte(n) -
onrechtmatig of ongegrond voorkomteen door de schuldenaar aan te spannen -
"Valsheidsprocedure" via de civiele Rechter,
De voormelde rectificatie op de notariële grosse "ln naam der Koningin" de dato
zestien juli tweeduizend vier heeft comparant met een gg! versterkt in handen van mij,
notaris, afgelegd, nadat hij mij had yerklaard de betekenis van de eed te beseffen en te
weten dat de wet het plegen van meineed strafbaar s{slf. ---**
SLOTBEPALINGEN
Voormelde opgave, volledige voorlezing, afuraging en beantwoording hebben
plaatsgehad in tegenwoordigheid van de getuigen.
De comparant en de getuigen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, ---
notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde
documenten vastgesteld.

Waarvan 3klg, -----
in mínuut opgemaakt, is verleden te Budel, gemeente Cranendonck, op de datum in --
het hoofd van deze akte vermeld, in tegenwoordigheid van de dames
mevrouw Catharina Jacoba van Casteren-Daniêls" geboren te Weert
twee en twintig januari negentienhonderd negen en zestig en
Hendrina Maria Anlonía Meeuwissen, geboren te Budel negen en twintig nsysínbes -
negentienhonderd zes en vljftig, als getuigen



{

[.ta zaleef$ke opgeve van de inhord 6n toofid.ding van deze akte aan de comparant, -*
lpefr d+ze velHaard tildig vwr het veffjden te hebben kennis gênornsn rran de inhsud
van dee.akte ên daaÍÍnee in te s*emímfi. Veru.dgcns is dÊae akte onmRlÉetlijk na *
$dbdigê vmrteaing door de €mpa€ff, dëg€{uigen en mij, ndáds, ondeÍtekÊnd. --

V@eft hande{roningen van decomprant, rhgreÉuben en de nst*ris.



NetltcrÍ.ands-kpax

t680_2fi00

Audio Rarities
IvÍusic Company International
T.a.v. dhr. J.P, van den Wittenboer
Posóns 324
5660AII GÊLDROP

Tokio, 14 decenabr l.g9g

Re: T9erkbemek september j.l-

E.C. Koets
Ambassaderaad Economie en Handel

Geachte her Van den Wittenboer, .

onder verwijzing naar 
|et 

g€spÍek op 21 september j.r. betrreffende ,,Zakendoen 
íapan"heb ik de eer u het 'olgende 

^tr 
urri"nt o. be argerápen p;,iJ; is dezerzijds getrachtkanalen te vinden om bekendheid Íe kurne; geven aan de informatie rond de cd ,,Hitler,s

|nfe1no 
- 

!e.les_van g1sbr* 1g"rig";;L voor de r,oekomsr),,.zoals reeds in Den Haag beqprotJn t d;;*" eelvoudige aangeregenheid. Japan kamptzelÍ m* een oorlogwerleden - waarvoor-t'ote aandacht oot "tl ,oiur waaÍover bet nogmoeilijk is te spreken. voor.war ae oofrog in E.ropa *;, r"rou, wer degerijk de
ffirtffiëffJffiffi.beleving h;fre eerdere optot*t van het facisme in Europa

Een tweetal derrrzijds benaderde "recordshops. 
(van belangrijke ketens) toonde geenbereidheid voor het t-g-t. opzetteil u"o oo-oirplay "n "ot í*, to.zending van nadereinformatie bestond seg y{resse nneiuw,goeavinoen zarik deze weg dan ook yerderstaken en bezien of wellicht binnen meer wetànscfrappelijke king belangstelling besÍaat.

Fhone í03154SI-64! I Fa{í03}:48t_$d10

1"..,.

ft'ROYAL I$ETI.IER"LANDS ËT,ÍBASSY
ó-J Shiba Ksen 3-chorne. $Íinalo-kr, Tolryo 105{0ttr

)ft>9^EE ïí{E4otí FF-íí#a.ËA&3T86*aB ïet{os}s4ol-0411 Far.(o,s}54sl-o420
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Voorlichtingsbijeen kom st*Zakendoen 
Ín Japan.'

23 september lggg

Misschíen luisï vanweEe de fiuidrge probternen bÍrjft Japan in de be{anqstefiíng sÍaan- ornNederíandse bedrilven rie rnogeíiikheid te trieden ie ontwíkkeÍingen in Àet rand bereÍ re volgenorgan$eert de EVD in sarnenwgrking rner de Karner r,an Kocphanrdel Rofierdarn. de Japan ïradecÍub' slcH en de Fenedex op 23 seótember ce;ocrrichtingsbijeenkcrnst ,Zakendoen 
iri Japan,.

Daarnaast wordÍ een aantafqleekdagen georEaníseerd ínet vertegenwoordigers van deÍ{ederfandse aa'inbassade te ïokio "* lt*t c-""ariÀrt€erreraar te Gsaka- Deze spreekdagen biedenNederáandse bedrílven de geÏegenl'reid W t un er*"*n en aefiviteíten in .Iapan gebruík te rnaken vande rnedewerking van de l.le*ertanose ,rurt g";;o*.oigingen in Japan_ De gesprekken vinden praatsog 21 {EVD Den Haag!, 22 {KvK AperdooJl * zl ."pr*,r.,t*r a-s. {KvK Goudar-

Locatíe voorlichtinqsÉfreê-íkafirsÈ
Ksmer van Kaop{ ndel Gor.da
Ëurql van tleenensínge! l0l
Gouda
rffiZT^ sa'?at Í'ee ffs statis* Gauóa. uitgang 8Íoenen6aaÍ- fruínre par*eergelegenheid bd het xvx-

T@ voorHrtíngs-blieen&unst
1O-OO - 14"@ ugr
fvanaf 0$-30 uur ifl_scfuiiving|

KosÊen:
Oe deetrnamekesten voor cie vooíf,chtingsbfreenkornst hedragen í 12i,_ I.p.Fetnarne aan de índivËduele gessrÊkká í";r;;- 

*'=

Aanmdriíng voorEchtingsb{eenkomst:
Aanrne&díng is aÍ[rgen moserl$ via.-het h{gevoegde aanmeídingsforrnulier; sluitingsdarum vaor rnschrÍiving vanrte vcor&cfrrÍrrgs.b-rper*cínsr is "rqe"g rii "rei;Àà;;";-
Ê, ctrtríangtíreer hevesdgirl$ *. "* orr*rr"l&1g aan À vomFchtiagsbfeen&omst.

A,ameldrng spreekdagen:
via bilgevo4d fÓÍrndier' onstteeí<s trcvee wekefl vooÍ êasva'g van de soreekdaggn wsídt u benaderd docrde co8rdíftatot t'gn de EvD oÍ de beu'okken xu*.r ""* ï*onandel voer een definitieve aïspraak waarvanschrifretijk bevesríging vo6gt_

Aonubring:
Bii verhfordering kan de pÍaats vaír de deehÊeÍneí wDÍden ingeftamen docr een ÍnedÈweÍkeÍ van h€Ézelfde

fffifff;ï-ekos{en 
zr-in níet 'erschu*digd waÁ* ";,t*r* een dag voar dedarwn van dabíieenkcmst is

iíailíng:

I:ot 
e maíiing van de.ê bíiee'ikorn$'t is gebrr.rik gemaakt *an verschil{ende adresbesÍanden.l-iierdoor kan het vosrkoÍneír dat u nreer il.;; 

=rlnJ"rdrgmg 
ontvaflgt.

lÍilicfttingen:
ËVD. Lucv Wenfiolt
telefóon: c7O-3?9?013

t -

wa
@ . /

*:*-
=ï;Ë+{:

?

e t t  treneclex ' j , ; 1 -

r  i : l i l+.t '--1"i :;
, _  : j
j +.: "-l 1: " : xtgzstur- xoa!*aieÍ{J "

84TTÍFfrIIáI
4 5,Ë.ê. f.*:.":j {-j -q}l



THE ÏTARRY FOX AGEIICY, II{C.
a subsidiary of NÁïïOIYÁL $u*SIC PIJIBIJSffiBS, ASSOCL{ïïON, INC.

October l7,Igg5

Mr. J.P- van den lVitenboer

Interndiary Foundation of the Universal Declaration of Humen f,igfi6Postbox 324
ffi At Geldrop
TIIE À{E1ÏIERLAFTDS

Re: Êitter's Inferno prcjeu

Dear Mr. van den Wittenboer:

Thank ycxr for your t"o*t 
lÍ.d August 16th; please exru:e my delay in responding ro your iaquiry. rregrêt ÍhaÍ rre caunot provide ynr with any rdommendafions on u.Í. record compmies tvho may wishto act as yor distributor' I an' however' enclosrng 1 setiou fuom&e l99s Biuboafi Internuiorwth+s's Gtile in the event yur wísh to coutact any of them dimlv.

,W
International Business Administrator

enel.
cc: Edward p. Murphy

Yoshio Inomata

7r1 THrnD ÁvEf{ttE, wgw vonx. rvev
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DCO Bestuur en Onderwiis r-^^_, - r,
o.'*'i"J"Jc"---""" _Interdrary Foundationof the Univenal Declarationof

Hrman RighÍs
.T-a.v. de heerJf.van den lVittenboer
Postbrx 324
5660ÁtIGmDROP

Plaarsenhfilm Denllaag, 14 september 2006
Befieft ïIitlefs Inferno
Onstmme* JUSTffi60S
Iíwhmrt K0Sll077íl2Sv
Uwbriefvan 14 swfembef 2006

Geachte heer Van den Witrenboer,

uw bcraqgenoe@ brief is derde leden van de vaste co,rnmissie voorJusÉitieve.rspreid-

In haar vergadedag ran 6 septcnber 2006 heeft de conmissie besroten geen vedereactie te ondcrcrnen.

Ditbëtetentdatde redenrande conmissie individrner wer actie rnnnen ondernemen'oar aanleiditrg van uw brief. zi.to*"o o* q*nfongo oiio*ffiJ dfrtu,o orde behadeling van src8vooÍseilen of ,*Se.ffi.o aan de regeriqg.

Hoogachtend,

rnew.rnr. NJ.p. Coenen
griffier van de yaste comnissie voor Jwitie

Trveedc l(amer
der StaÍen-Genereel
Plein 2
Ilm Haag

Postbur 20018
?50084 Detr t|rag

Tel: 07ll-318200?
Fax: 0?ll-3f834d4

E-maiL cie.just@txedekamer.nl
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Music Company International
T.a.v" de heer J.P. van den Wittenboer
Postbus 324
5660 AH GËLDROP

Den Í{aag, 18 deember l99g

B r a o s p s o R Ë n " n ! : i . r r E

Ons kenmerk
Doorkiesnr

:8RF51.04 JIí/kk
: (070) 33O 71" 6t

Geacfue heer Van den Wiuenboer,

ffif 
bevestig ik de onwangst van uï/ briei met bijiagen, van r r decemirer r99g opi4 december

u heeft een tekst meegestuurd over de betekenis van de notariêre aktq gebaseerd op hetgeen u aaninfonnatie van een hebt ver*regen en verder daarover in de vakliteratuur hebt gevondan uverzoeh de KNB de tekt waar nodig aan te v*llen, a* *"i á utg*"o* uitleg te geven-

Nam aanleiding daarrran deel ik u meê dat de KNB een vereniging van notarissen en *andidaat-notarissen in lrlederland.is.gn als zodanig slechts algennene inrffiti" op notarieel gebied verstretrÍ.Dit geschiedt door de uitgifte van folderi en inforiatieharte,n" o*ino periodiek uitger.en van eenkrant voor cliënten van notariskanloren en door de instelling á Je-Notaristelefoon, waar ook alge-rnene inforrratie kan worden ingervornen concrete ïïagen larnnen door de KNB niet worden be-antwoord.

In het algemeen kan ik u wel het volgende meedelen.
Ïr{otariële alÍen zijn akten opgenualc-door een notaris in functie. Eén van de voordelen van eennotariêIe alce is dat de dagtekening, de echrheid en .Íe;uisrheia -;; notariële al.re terstond vasr-sraan' Een ander voordeel is dat die alce steeds 

ry*r"á trtí -" a"à dus altijd duplicaren vankunneir worden gemaakr D: #: wcrdt opgemaalc door een onpartijdige deshrndige dte er naar zaly** de ak*e "o op 
T 

stenen dat rcchteÍlijke procedures worden vbrkomenvan een notariêIe alc"e kan een gÍosse' een officieel ro g**uur.ok bi;moa*, afschrift, worden uit-gegeven' De daalop rechthebb€nde kan hiermee zonder rechterlijk vonnis zijn reclrten uitoefenen.

spili lS4

?5i I 8W De$ Haae
P€sibus Íó6lS

?t00 BÁ Den Fia€g
ïeÍefoon 0?0 - i39 ?t I I
TeleÍaï 970- 34i 3?:6

À8N AiíRO 4t,0t,83.qt]

Pos{bank t2il&5
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Vanrvege deze voordelen van een notariële akÍe en ornq,ille van de rechtszekerheid heeft de wetvoor sommige overeenkonrsten en rechkhandelingen de notadële akte verplicht gestelcl"
voor.een opsomming' atrsmede voor mesr infonnatie over de notariële alde en de functie r,,an denotaris verwiis ik u naar de folder "Functie en werlsesein r.an de notatris,,, welke u hierbii aantreft,

'liqui l8á

15í i B'ri,t Sf,n Ha*g
lPostbus Ió3?0

:5*0 tsÀ Den i{rág
Te lËíÊ*o0?0-3 ]&? l  i í
Teleíor {l i$-3nJl::ó

,ASi{ ss4Ro 41.0t B? q5J

trfsttrêÍ!. i15ls5



HOGE RÀAD DER" I.{EDERLANDE}ËZ

Aan de heerJ"p. van den Wifienboer
Inennediary Foundation of the Universal Declaration oÍHurnan Rights
Postbus 324
5660 AI.I GELDROP

Dám 4januad 2007 KenmêÍk 'T3gllsvdo/Ík

Mr. S. van den Oever

Geachte heerVan den Witenboer,

Hierbij ded ik u mede dat de Procureur€eneraal kennis heeft genoÍnen van uw brief van 2 januari2007 geÍicfit aan de 1/oorzitter uan net á-lr#ffiro"un"uooeneraar van de Hoge Raad derNdedanden" Meff*de'berijzen vatstreru?-o#*nelo noÍariêre ake d.d.2ziwi 1ggq.
Ter voorkorning van misverstend wijs k u erop dat de pmc'reur€eneraal bli de Hoge Raad,mr' J'w' Fokkens. er de voontt'terian h" á;-; pro.,,,reurs{ênenaaf, mr- r"r.N. Brouwer,verscfiillende fundionadssen zijn Oe prorureurÀeraat 

bli de Hoge Raad is geên tid van hetcollege van pÍocureu${enefaat en behoort niet toi n"t op*nr"ar Mnisterie.

uit uw bdef brijktniet datde*procureur€eneraat u - goret op àjn taken en bevoegdheden _vandiensÍ zou kunnen ájn D" pro"rr""r€;;;; 
àrom niet íngaan op de inhoud van die briefen de door u nreegeonden biilagen.

Hoogachtend,

De Kabinetscfref van de procureur€eneraal,
í)
t . .

LJ  U9

_ 
Posrbus ?0303 í 2j0O EH Deo !{aag | 

-Iêtcfoon 
0?O 16 I i I I tI-angeVoorhour34 | Bezoekadres: Kazerncmroat 52 | wwurhogeraad.nl
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De ondergetekende, mr. ïheodorus Hubedus Johannes Maria op de
Laak, notaris te Budel, genneente Cranendonck, verklaart dat de afgedrukte
fotokopieën door hem zijn vergeleken met de originele stukken
en dat deze fotokopieên volledig overeenstennmen met de origínele stukken.

, zeven en twintig juni tweeduizend


